
 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

 

Urydynox x 30 kaps
 

Cena: 42,10 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 kaps

Postać Kapsułki

Producent SOLINEA

Rodzaj rejestracji Suplement diety

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Suplement diety Urydynox w postaci kapsułek to preparat, który może uzupełnić codzienną dietę o witaminy z grupy B, kwas foliowy
oraz monofosforan urydyny. Składniki te wspomagają funkcjonowanie układu nerwowego, biorąc udział między innymi w procesach
regeneracyjnych i odbudowie neuronów. Preparat Urydynox Solinea może okazać się wsparciem dla pacjentów, którzy zmagają się z
dolegliwościami świadczącymi o dysfunkcjach pracy układu nerwowego, w tym szczególnie dla osób z nerwobólami, czy też bólami
kręgosłupa (rwa kulszowa, dyskopatia, zespół bólowy szyjny i szyjno-ramienny, korzeniowe zespoły bólowe), a nawet z polineuropatią.

Wskazaniem do stosowania suplementu diety Urydynox jest potrzeba uzupełnienia zdrowej diety o monofosforan urydyny, tiaminę,
witaminę B6 i B12, a także kwas foliowy, które przyczyniają się do właściwego funkcjonowania układu nerwowego. Składniki suplementu
wspomagają układ nerwowy, przyczyniając się do jego procesów regeneracyjnych, co może okazać się pomocne w przypadku
dolegliwości związanych z nieprawidłowym funkcjonowaniem wspomnianego układu.

W skład suplementu diety Urydynox wchodzi monofosforan urydyny (sól sodowa kwasu urydyno-5-monofosforanowego), który również
naturalnie występuje w organizmie człowieka. Jest to cenne źródło urydyny, czyli nukleozydu, który wchodzi w skład RNA, będąc
źródłem fosfatydylocholiny. Kapsułki Urydynox zawierają w składzie również witaminy z grupy B, które wspierają przemiany
energetyczne, a także przyczyniają się do prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego i przewodzenia impulsów nerwowych.
Znaleźć tu można witaminę B1 (tiamina, monoazotan tiaminy), B6 (chlorowodorek pirydoksyny) i B12 (cyjanokobalamina), których
odpowiedni poziom w organizmie jest szczególnie istotny, jeśli chodzi o prawidłową pracę układu nerwowego. W skład suplementu diety
wchodzi także kwas foliowy (folian, kwas pteroilomonoglutaminowy), a ten wraz z witaminą B12 wspiera procesy podziału komórek
(również nerwowych), wspomagając procesy regeneracyjne nerwów, które uległy uszkodzeniu. Pozostałe składniki kapsułek Urydynox
to olej sojowy, żelatyna, glicerol, tłuszcz sojowy częściowo uwodorniony, sorbitol, lecytyna sojowa, wosk pszczeli żółty, dwutlenek tytanu,
żółty tlenek żelaza oraz czerwony tlenek żelaza.

W opakowaniu znajduje się 30 kapsułek suplementu diety. Jedna kapsułka o masie 9,3 g zawiera 50 mg monofosforanu urydyny, 3 µg
(120 % RWS) witaminy B12 (cyjanokobalamina), 2 mg (186 % RWS) witaminy B1 – tiaminy (monoazotan tiaminy), 3 mg (214 % RWS)
witaminy B6 (chlorowodorek pirydoksyny), a także 300 µg (150 % RWS) kwasu foliowego. Preparat powinno się stosować zgodnie ze
wskazówkami producenta. Zaleca się przyjmowanie 1 kapsułki Urydynox dziennie, popijając ją odpowiednią ilością wody. Nie należy
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przekraczać maksymalnej dobowej dawki produktu.

Nie wszyscy pacjenci mogą stosować suplement diety Urydynox. Przeciwwskazaniem do jego przyjmowania jest nadwrażliwość na
jakąkolwiek z substancji, które wchodzą w skład preparatu. Pacjentki będące w ciąży i karmiące piersią – jak w przypadku wszystkich
innych medykamentów – ewentualny zamiar przyjmowania suplementu powinny wcześniej skonsultować z lekarzem, który
indywidualnie rozważy zasadność suplementacji, jej bezpieczeństwo dla dziecka, a także możliwe korzyści z terapii dla matki. Aktualnie
nie istnieją dane dotyczące skutków ubocznych Urydynox. Jeśli natomiast w związku z przyjmowaniem suplementu diety u pacjenta
wystąpią jakiekolwiek działania niepożądane, zaleca się odstawienie preparatu oraz konsultację z lekarzem. Producent nie wspomina
również o możliwych interakcjach Urydynox z innymi lekami, jednak dobrą praktyką jest konsultacja z lekarzem lub farmaceutą, jeśli
pacjent przyjmuje jakieś leki na schorzenia przewlekłe i zamierza rozpocząć dodatkową suplementację Urydynox (czy też jakimkolwiek
innym preparatem).

Suplement diety Urydynox powinien być przechowywany w temperaturze pokojowej i w miejscu, które jest niewidoczne i niedostępne
dla dzieci. Nie należy ponadto traktować tego produktu jako zamiennika zróżnicowanej diety i zdrowego trybu życia. Preparatu nie
powinno się stosować po upłynięciu daty jego ważności.

Składniki
olej sojowy, sól sodowa kwasu urydyno-5-monofosforanowego, żelatyna, substancja utrzymująca wilgoć: glicerol, tłuszcz sojowy
częściowo uwodorniony, substancja utrzymująca wilgoć: sorbitol, emulgator: lecytyna sojowa, wit. B6 (chlorowodorek pirydoksyny),
stabilizator: wosk pszczeli żółty, wit. B12 (cyjanokobalamina), wit. B1 (tiamina, monoazotan tiaminy), barwniki: dwutlenek tytanu, żółty
tlenek żelaza, kwas foliowy (folian, kwas pteroilomonoglutaminowy), barwnik: czerwony tlenek żelaza.

Zawartość w 1 kapsułce:

Monofosforan Urydyny 50mg
Witamina B12 (cyjanokobalamina) 3mcg (120% RWS)
Witamina B1 - Tiamina (monoazotan tiaminy) 2mg (186% RWS)
Witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny) 3mg (214% RWS)
Kwas foliowy 300mcg (150% RWS)

RWS - % referencyjnych wartości spożywczych

Masa netto
9,3 g (30 kapsułek)

Charakterystyka
Preparat uzupełniający codzienną dietę w monofosforan urydyny oraz witaminy z grupy B - B1, B6, B12 i kwas foliowy.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Stosowanie
1 kapsułka dziennie. Kapsułkę należy popić odpowiednią ilością wody.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent
SOLINEA
ul. Elizówka 65 Hala I
21-003 Ciecierzyn

Informacje dodatkowe
Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety ani zdrowego trybu życia. Nie należy
przekraczać zalecanej porcji produktu do spożycia w ciągu dnia. Suplementy diety powinny być przechowywane w sposób niedostępny
dla małych dzieci.
Przed zastosowaniem produktu sugerujemy zapoznanie się z dokładnymi informacjami podanymi na opakowaniu lub załączonej ulotce.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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